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Z lwowskiego rynku drzewnego. 
We Lwowie istnieje przy lzbie handlowej i przemysłowej 

dotąd jedyna w Polsce giełda drzewna, której zebrania odby- 

wają się co tygodnia w poniedziałki. Przy tejże lzbie handlo-
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wej i przemysłowej funkcjonuje stała komisja cennikowa, zło- 

żona z najlepszych fachowców na polu przemysłu i handlu 

drzewnego, która odbywa swe zwyczajne posiedzenia co drugą 

sobotę. Dalej istnieje we Lwowie na wielką skalę zakrojone © 

Towarzystwo drzewne, rozwija się i ruchliwością odznacza 

Syndykat interesentów drzewnych, nadto Lwów jest siedzibą 

centralnych zarządów rozlicznych drzewnych spółek akcyjnych, 

a ma być także siedzibą tygodnika „Drzewo* organu, specjal- 

nie poświęconego przemysłowi I handlowi drzewem. Już ze sa- 

mego zestawienia tych faktów wynika, że Lwów odgrywa spe- 
cjalną, jeśli nie pierwszą w Polsce rolę w światowym handlu 

drzewnym. 

Perjodyczne władomości z lwowskiego rvnku drzewnego 

byłyby nader pożądane I o takowe upominali się podczas osta- 

tniego Walnego Zgromadzenia czytelnicy „Sylwana*. Niestety 

całokształtu stosunków handlowych na lwowskim rynku drze- 

wnym nie łatwo pochwycić, gdyż, daleko nam jeszcze do tego, 

aby w tym handlu kierowniczą rolę objęła silna, celowa. 

wszystkich interesentów obejmująca organizacja, aby zapano- 

wała tu konieczna w każdym handlu absolutna solidność a prze- 

dewszystkiem "jawność. Dość powiedzieć, iż pomimo kiikule- 

tniego istnienia giełdy drzewnej, dotychczas literalnie ani jedna 

transakcja nie została na niej przeprowadzoną. Wszystkie inte- 
resa drzewne, wielkie i małe, załatwiane bywają cichaczem, 

w największej tajemnicy, albowiem, dzięki sprytowi pośrednika, 

obaj kontrahenci są przekonani, że jeden przed drugim robi 

najlepszy interes a do ostatecznego szczęśliwego ukończenia 

tegoż jest niezbędnym warunkiem najściślejsza tajemnica. Że 
kupujący i pośrednik na tem dobrze wychodzą, to nie ulega 
wątpliwości, ale nigdy sprzedający. Do wyjątków należy, aby: 

kiedykolwiek była ogłoszoną jaka licytacja na sprzedaż drewna 
w lasach gminnych, funduszowych, państwowych, nie mówiąc 
już wcale o lasach prywatnych. 

Do jeszcze rzadszych wyjątków należy, aby właściciel 

lasu sam lub przez swój zarząd zajął się prawidłową eksploa- 

tacją swego lasu i we własnej administracji produkował towar, 
którego ceny bywają notowane. A przecież przedmiotem naj- 

większych, niemal miljardowych transakcyj bywa zwyczajnie | 

drzewo na pniu, częstokroć bez poprzedniego fachowego oce- | 

mienia a niekiedy nawet bez dokładnego określenia przedmiotu |
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kupna 1 sprzedaży. Jeśli właściciel lasu nie próbował nawet 

ścinki drzewa przeprowadzić w swoim lesie, gdyż już takowa 

jest uważaną, jako praca do kupca należąca. to skąd może 

mieć dokładne 1 pewne informacje o rzeczywistej wartości 

swojego drzewostanu. Bardzo słusznym wydaje mi się apel dr. 

inż. Kokurewicza, ogłoszony w ostatnim zeszycie „Sylwana* 

o potrzebie stworzenia biura informacyjnego specjalnie dla tej 
sprawy. 

Na razie więc zanotować potrzeba, że stosunki w tutej- 

szym handlu drzewnym są chaotyczne i pomime wszystkich 

dotychczasowych wysiłków, tylko jednostronnie częściowo zor- 

ganizowane. 0 powodach tego, dotąd trwającego stanu lepiej 
nie mówić, gdyż musiałoby się przejść na tematy, które w or- 

ganie fachowym nie powinny być poruszane. Miejmy nadzieję, 

że celowa współpraca najszerszych warstw naszych leśników, 

przyczyni się zwolna do częściowego uzdrowienia istniejących, 

nieprawidłowych stosunków,. które srodze odbijają się na doli 
naszych rodzimych lasów. 

Przechodząc do właściwego tematu dzisiejszej notatki za- 

znaczyć należy, że chociaż z trudnością przychodzi zdanie do- 

kładnej i syntetycznej relacji z tutejszego rynku drzewnego, 

gdyż uczynić to mogłaby jedynie osoba w handlowem życiu 

drzewiarzy osobiście najenergiczniej zainteresowana a nie z da- 

leka stojący obserwator — to przecież trzeba podzielić się. 

z czytelnikami „Sylwana* niektórymi, zasłyszanymi faktami 

w odniesieniu do przemysłu i handlu drzewnego. 

Początek roku bieżącego wskutek gwałtownego podnie- 
sienia się kursu marki polskiej pod koniec zeszłego roku 
1 wskutek uchwalenia przez Sejm daniny, nacechowany byt 
wyraźną stagnacją. Nie mówiło się o nowych transakcjach 
a nawet większe firmy eksportowe, które pozawierały interesa 
na dłuższy okres czasu, zdawały się być chwilowo zaniepoko- 
jone. Ponieważ jednak przeważna część interesów drzewnych 
znachodzi się w silnych finansowo rękach, stagnacja nie obja- 
wiła się nadzwyczajnym spadkiem cen drewna użytkowego: 
a nawet w najlepszej dębinie, która nie przestała być poszuki- 
wanym przedmiotem eksportu, zaznaczyła się już przy końcu 
stycznia nieznaczna zwyżka ceny. Poszukiwane były wówczas 
najlepsze kloce bukowe a także pytano o wałki osikowe. Tym- 
czasem ostra i śnieżna zima umożliwiała wywóz z lasu bardzo.
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znacznych ilości drewna wszelakiego gatunku a stacje kole- 

jowe przepełniły się masami drewna, które musiało czekać na 

transport kolejowy. 

Z chwilą zachwiania się kursu marki polskiej i po prze- 

konaniu się, iż danina nie wywoła żadnego silniejszego wpływu 

na ekonomiczne stosunki, zaczęły ceny drewna już około po- 

łowy lutego pomału ale stale się podnosić. Obecnie, ze względu, 

że wyręby są już na ukończeniu i nie czas na rozpoczynanie 
nowych, ceny drewna na pniu są wciąż obecnie chwiejne 

i niepewne, gdyż odnosić się muszą do dalekiej niepewnej, przy- 

szłości. Natomiast ceny gotowych produktów wszelakiego ga- 

tunku drewna użytkowego podniosły się w ostatnich czasach 

bardzo znacznie do 25%, i osiągnęły już w połowie marca po- 

ziom notowań z października zeszłego roku. 
Transakcje większe nawet po tych stosunkowo wysokich 

cenach są ograniczone, gdyż wszyscy spodziewają się dalszej, 
znacznej zwyżki. 

Cena drewna opałowego stosowała się mniej więcej do 

ceny drewna użytkowego i dopiero w miesiącu lutym, gdy 

wskutek silnych mrozów konsumpcja się wzmogła, nie pozosta- 

wała w tym samym stosunku, ale podniosła się szczególnie 

w drobnej sprzedaży bardzo znacznie, a obecnie choć nie pod- 

nosi się, utrzymuje się przecież na poziomie. 

Eksport drewna za granicę odbija się bardzo poważnie na 

miejscowych cenach drewna. Eksport ten, wskutek trudności 

napotykanych przy transporcie do Gdańska i przy przeładowy- 

waniu w Gdańsku na okręty, doznał w drugiej połowie lutego 
chwilowej zwłoki, ale obecnie stosunki pod tym względem, 

dzięki akcji Syndykatu interesentów drzewnych, zostały dość 

uregulowane i wszelkie dane są po temu, że eksport ten zna- 

cznie się wzmoże. 

Powszechną jest opinja, że przy wejściu w życie uchwa- 

_lonej zeszłego roku konstytucji z 17. marca 1921, wykonywa- 

nie ustawy z dnia 28. lutego 1919 o zajmywaniu drewna bu- 

duleowego i opałowego, nie będzie w przyszłości wpływało jak 

dotąd zbyt ujemnie na rozwój przemysłu i handlu drzewnego. 

Ogólnie wszystko zdaje się przemawiać za tem, że o ile 

nie nastąpią z wiosną jakie zawieruchy wojenne, spodziewać 

się należy przy zbliżającym się sezonie budowlanym znaczniej- 

szej jeszcze zwyżki ceny. Lwów, w marcu 1922. 

 


